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Abstract 

Purpose: Due to the importance of knowledge management and infrastructure in the library, this study reviews and 

analyses research literature in the subject field. The main aim is to combine and compare the results of research on 

the relationship between knowledge management and infrastructure in the library using robust statistical methods, in 

order to achieve coherent results. 

Method: The present study is applied in terms of purpose. Sixteen studies including six theses and ten articles were 

selected were reviewed. Data collection tool consisted of studies related to the topic and the coding form of meta-

analysis. Comprehensive meta-analysis software (CMA.2) was used to calculate co-efficiencies. 

Finding: Heterogeneity test showed that there is heterogeneity between the studies (Q= 49/44-172/236 and p-value= 

0/000). Also, funnel diagram showed low standard error and relatively low bias. The expression in the distribution is 

regular, and the observed error is due to possible types of oblique. According to the interpretation of the Cohen table, 

infrastructure information technology with a negative effect size value of -0.860 large, culture with a value of 0.46 

small positive effect size, application of knowledge with a value of positive effect size 3, knowledge creation with a 

small positive effect value of 0.41 small, knowledge sharing with a positive effect size value of 0.14 small, 

organizational process with average positive effect size of 0.65; budgets are small with a positive effect size of -0.24 

and knowledge assessment was small with a negative effect size of -0.11. Vali-e-Khajeh (2017) research has the 

highest weight in the variables of human resources, knowledge utilization, knowledge creation, knowledge sharing, 

organizational process and budget. 

Conclusion: The results showed that infrastructure variables and knowledge management processes in libraries were 

not effective and the effect size is small. Therefore, librarians are suggested to have an IT infrastructure with an 

emphasis on social networks and the sharing of tacit knowledge between librarians and library users. Culture 

infrastructure with regard to investing in the dissemination of culture and organizational values based on knowledge 

exchange, human resources infrastructure by holding in-service courses and training programs to empower staff and 

librarians to improve knowledge management processes. On the other hand, due to the small effect of the variables 

of knowledge management processes, researchers are recommended to conduct effective research with more sample 

size and less error in the field of knowledge management processes in libraries. 
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 ها در کتابخانه دانش تیریو مد رساختیرابطه ز لیفراتحل

 2نیا ، ندا رخشان1رضا کریمی
 karimirez@gmail.com؛ (مسئول نویسنده) قم، قم، ایران دانشگاه، شناسی دانش و اطالعات علم گروه . استادیار1

 nedarakhshanniya1@gmail.com م، قم، ایران؛ق دانشگاه، شناسی دانش و اطالعات علم ارشد . کارشناسی2

 دهیچک

هلد  الللی ایل      .ا در کتابخانه و عرضه نتایج در قالب یک فراتحلیل  ه تشده در زمینة مدیریت دانش و زیرساخ بررسی همه جانبة تحقیقات انجام :هدف

 رایبل ، فراتحلیل   یآملار  یاهل  شا اسلتااده از رو بل  ه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخان هنیشده در زم انجام ایه شژوهج پینتاسه یب و مقایترک، فراتحلی 

   .است ج منسجمیبه نتا یابیدست

پلژوهش )شلش    11، شای گردآوری و با تکنیک فراتحلی  بررسی شدند. جامعه پژوه لورت کتابخانه ها به پژوهش از نظر هد ، کاربردی است. داده :روش

ابزار گردآوری اطالعات در ای  پژوهش شام  مطالعلات ملرتبب بله     .انتخاب شد، نجی پژوهش حاضرس نای دروه کامه و ده مقاله( بود که از لحاظ مالن نپایا

  .( استااده شدCMA.2افزار جامع فراتحلی  ) برای محاسبه ضرایب از نرم .موضوع و فرم کدگذاری فراتحلی  است

 Qبا توجله بله مقلدار شلاخ       .سوگیری انتشار وجود ندارد، شده ی بگ و مزومدر در جامعه بررسیا هبستگی رتب بر اساس نمودار قیای و روش هم: ها تهیاف

Iمتغیر و آماره  9برای 
بلا مقلدار   وری اطالعلات  فنلا متغیر : دیگر شام  انهگ ها همگ  نیستند. متغیر منابع انسانی با اندازه اثر بزرگ و متغیرهای هشت پژوهش 2

دانش با انلدازه اثلر متبلت و     یمدانش، خلق دانش، تسه یریفرهنگ، به کارگکوچک، ؛ منابع انسانی با مقدار اندازه اثر منای و بزرگ، متغیرهای اندازه اثر منای 

چک و ارزیابی دانلش بلا مقلدار انلدازه اثلر منالی و کوچلک        ، فرایند سازمانی با مقدار اندازه اثر متبت و متوسب؛ بودجه با مقدار اندازه اثر متبت و کوکوچک

فرایند سلازمانی و بودجله دارای بلایتری  وزن در    کارگیری دانش، خلق دانش، تسهیم دانش،  متغیر منابع انسانی، به( در 1991خواجه ) پژوهش زادولیهستند 

   .میان جامعه پژوهش است

هلا کوچلک اسلت.     ها اثربخش نبوده است. و از لحاظ اندازه اثلر آن  و فرایندهای مدیریت دانش در کتابخانهنتایج نشان داد متغیرهای زیرساخت : یریگ هنتیج

هلای اجتملاعی و اشلتراک دانلش      شود: زیرساخت فناوری اطالعات با تاکید بر شبکه ها پیشنهاد می بنابرای  تقویت موارد پیش رو به دست اندرکاران کتابخانه

های سازمانی مبتنی بر تبادل دانش؛ تقویلت   گذاری در اشاعه فرهنگ و ارزش ها؛ زیرساخت فرهنگ با توجه بر سرمایه اربران کتابخانهضمنی میان کتابداران و ک

های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان و کتابداران با هد  بهبلود فراینلدهای ملدیریت     های ضم  خدمت و برنامه زیرساخت منابع انسانی با برگزاری دوره

های اثربخشی بلا حجلم نمونله     شود پژوهش دانش. از سوی دیگر، با توجه به اندازه اثر کوچک متغیرهای فرایندهای مدیریت دانش به پژوهشگران پیشنهاد می

 دهند.   ها انجام بیشتر و خطای کمتر در زمینه فرایندهای مدیریت دانش در انواع کتابخانه

 یرساخت، فناوری اطالعات، منابع انسانی، کتابخانهفراتحلی ، مدیریت دانش، ز ها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 ۰0/۰0/11۰۰: رشیپذ ؛91/۰1/11۰۰بازنگری:  ؛11/۰5/11۰۰ :افتیدرتاریخ 

مطالعلات مللی کتابلداری و    ا، هل  ه(. فراتحلیل  رابطله زیرسلاخت و ملدیریت دانلش در کتابخانل      11۰۰نیا، ندا ) کریمی، رضا و رخشان استناد:

  :NASTINFO.2021.2939.2067Doi/10.30484. 21-29 (:1) 92، دهی اطالعاتسازمان

 
 ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران نویسندگان :©
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 مقدمه
را  علملی  یت دانش طی سه دهه گذشته بیشتری  توجهمدیر

 (Agarwal & Islam, 2020) معطو  خود کرده است

مدیریت بازرگلانی  ای ه هرشت، مخاطب اللی مدیریت دانش

نیلز بلا آن آشلنا     یسلان ر عاطلال است اما جامعه کتابلداری و  

کریمی ) ندا هام دادهستند و تحقیقات زیادی در ای  زمینه انج

دستیابی بله دانلش و    .(2۰۰2زاده  لرا ، 1999، و نوروزی

نلدان متخصصلان   م هحرف ایه تیفعالهسته اللی ، کاربرد آن

 ;Rowley,1999) اطالعلللللات بلللللوده اسلللللت  

Schwarzwalder, 1999 Townley, 2001). 
کلاربر و   همچنی  مدیریت دانش با مدیریت دانش کارمندان

 باعللب بهبللود، کمللک بلله بللرآورده کللردن انتظللارات کللاربر

 آنجلا  از .(Wen, Shixing, 2005) شلود   ملی ا ه هکتابخان

 دانلش بلدون  ا هل  نسلازما  نیلز ماننلد سلایر    اهل  هکتابخانل  که

نظامی زنده و پویلا   نوانع هبو  هندد نا ساماخود روانند ت ینم

اللول   یازس هپیادنیازمند  یجهدرنت، دهند ادامهبه حیات خود 

  .مدیریت دانش در کتابخانه هستند

عات و دانلش ملدون   طالا، سانیر عالموضوع کتابداری و اط

ای هل  تکارکرد اللی کتابخانه جزئی از فعالی، بنابرای  .است

ر نظر گرفت  ای  نکته که کتابخانله  با د .مدیریت دانش است

و برای مدیریت بهینه در آن بایلد  است نیز خود یک سازمان 

، ای عملی جدید اسلتااده نملود  ه شمانند هر سازمانی از رو

ارگیری ملدیریت دانلش در   کل  هبنابرای  با توجه به مزایای بل 

ا نیز ای  استراتژی ه هضروری است که در کتابخان، اه نسازما

 .(1921، خوانساری) ی شودازس هپیاد

د پلیش رو اشلاره   وان به ملوار ت یاز اهدا  مدیریت دانش م

ایجلاد  ، توسعه دسترسی بله دانلش  ، ایجاد مخازن دانش کرد:

هد  مدیریت دانش در  Cao (1999) .حورم شمحیطی دان

انلد کله در آن   د یمل  دانلش تشویق بله ایجلاد   ، ا راه هکتابخان

ذخیلره و  ، پردازش، وریآ مای فراهه نبنیا نوانع هبا ه هکتابخان

ظیلری در زنجیلره سیسلتم علملی و     ن یب پیوند، اشاعه دانش

 .هندد یمنمایش ایجاد دانش 

 و زیرسللاخت بللا ارتبللا  خصللو  در نیللز اییهلل شپللژوه

 .اسلت  شلده  منتشر اه هکتابخان در دانش مدیریت هایفرایند

 در دانلش  ملدیریت  ایه تزیرساخ (1922) رضائی: لهازجم

 عالمله  دانشگاه ایه هدانشکد ایه هکتابخان و مرکزی کتابخانه

 دانلش  مدیریت ایه تزیرساخ (199۰) لهیا  فض، طباطبائی

 اعضللای دیللدگاه از قللم دولتللی و اسللالمی آزاد دانشللگاه در

 ملدیریت  فراینلد  و اهل  تزیرساخ (1999) ماپار، لمیع تهیئ

 دانشلگاه ، شلهیدچمران  ایهل  هدانشگا ایه هکتابخان در دانش

 آقلائی ، اهواز واحد اسالمی آزاد و اپورش یجند زشکیپ معلو

 در دانلش  ملدیریت  فراینلد  و اهل  تزیرساخ بررسی (1995)

، کارکنلان  دیدگاه از خوزستان یا همنطق برق شرکت تابخانهک

 سلازمانی  بازدارنلده  عوامل   شناسایی (1991) ردف یجمشید

 ایهلل هکتابخانلل در دانللش مللدیریت اجللرای در موجللود

 و زشللکیپ معلللو دانشللگاه و مشللهد ردوسللیف هدانشللگا

 بررسلللی (1991) واجلللهخ یزادولللل، رملللانید تخلللدما

 عملومی  ایه هکتابخان نهاد در دانش مدیریت ایه تزیرساخ

 دانش مدیریت ازیس هپیاد نجیس نامکا (1991) سپهر، کشور

 (1992) ضللیائی، نیللرو وزارت تخصصللی ایهلل هکتابخانلل در

 ایهل  هکتابخانل  در دانش مدیریت و اطالعات فناوری کاربرد

، اهلل شپللژوه ایلل  دیللدگاه از .رشللت شهرسللتان عمللومی

 روش دو به دانش مدیریت ازیس هپیاد زمینه در نجیس نامکا

 :است انجام قاب 

در ایلل  : ای مللدیریت دانللشهلل تزیرسللاخ بررسللی: اللل 

فرهنلگ بله    و، نسلانی ا عمناب، اطالعات فناوری؛ اه تزیرساخ

 .استا ه شپژوهدر  شده استاادهای ترتیب بیشتری  متغیره

 اشلتراک : هافراینلد در ایل   : دانلش  ملدیریت  ایه فرایند: ب

 ارگیریکل  هبل ، دانلش  نگهلداری / ایجلاد ، دانش یافت ، دانش

 .است شده استاادهدانش به ترتیب بیشتری  متغیرهای 



 

 21 ها کریمی و همکاران: فراتحلی  رابطه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه

ز ا وهگر ( سه2۰۰9) 1سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

منابع » در را مدیریت دانشزی سا در پیاده یرساختیز م اعو

 ,Turban)  .اندد یم «یورفنا»  و «یندهاآفر»، «انسانی

Rainer & Potter, 2003) دستیابی به برای نند ک یبیان م

ای ه تا باید زیرساخه ناهدا  مدیریت دانش در سازما

زمینه در ای   .ا مستقر شونده نکافی مدیریت دانش در سازما

ایی در زمینه ه یشم بخ لورت شاا  ا باید بهه نسازما

ای مدیریت دانش در ه تازی و کاربرد زیرساخس هپیاد

معتقد است  (21   :1921) زاده حس  .کنندتدوی  سازمان 

 یاه حلز طریآم قیتموف یازس هادیپا نیز ه هدر کتابخان

 یزم یاه ترساخیهم کردن زفرامنو  به  ت دانشیریمد

 مانیزسا فرهنگ و نسانیا منابع رب نشدا مدیریتدر  .است

 نشدا یگیرارک هبو  یارذگ کاشترا تا دوش یم کیدتأ

 فرهنگ لی د همی  به .دشوداده  ورشپرو  نگیختهابر

 نکنارکا زشموو آ کتحرو  گرفته شک  مناسب مانیزسا

 مدیریتدر  اه شروو  یندهاآفر بر؛ دیرگ یم ارقر توجه ردمو

 یاه یتژاستردر ا نشدا مدیریت تا دوش یم کیدتأ نشدا

، ابیی نمکا مانیزسا نشو دا دشوداده  لویتاو مانیزسا

 زنیا ردمو جهدبوو  دشو شتهاگذ اکشترا بهو  ماندهیزسا

 یورفنا بر نشدا مدیریتدر ؛ ددگر می تأ نیز اه تفعالی ی ا

 ی و ا دپذیر شوسسترو د هخیرذ نشدا تا دوش یم کیدتأ

 با باشند هم ر کنارد که ی ا ونبد ادفرا که دشو همافرن مکاا

را عوام  زیرساختی مدیریت دانش  .کنند یرهمکا همدیگر

، های سازمانیفرایند، در عواملی همچون استراتژی سازمانی

فرهنگ ، ای اطالعات و ارتباطاته یفناور، منابع انسانی

یز به ن شدر ای  پژوهمرد که ش یسازمانی و بودجه بر م

زاده،  حس ) ندا هعنوان پرتکرارتری  متغیرها شناسایی شد

1921:   21.) 

                                                      

1  . Organization for Economic Co-Operation and 

Development (OECD 

 پیلدا  واحلدی  مطالعله  درتنل  هبل  انسانی علوم ایه هرشت در

 و یافلت  دست پژوهش مسئله ح  به بتوان آن با که ودش یم

 انجام ستلزمم زیادی حدود تا مسئله هر قطعی بیشو مک ح 

 بلا  فراتحلیل   .(1999پلور،   عباس) است زیاد بسیار مطالعات

 هلم  تحقیلق  پیشلینه  در مطالعلات  از انبلوهی  کلردن  خالله

 تحقیقلات  از زیلادی  تعلداد  از مختصلر  یا هخاللل  واندت یم

 بر، مختل  تحقیقات متضاد نتایج ترکیب با هم و عرضه کند

 آیلد  فلائق  تحقیلق  پیشینه در متضاد و مختل  نتایج مشک 

)Anzures‐Cabrera & Higgins, 2010( . 

ملدیریت  سازی  با توجه به اهمیت عوام  زیرساختی در پیاده

در ایران همانند سایر کشورهای جهلان  ، اه هدانش در کتابخان

در  ند و مطالعلات زیلادی  ا هپژوهشگران به اهمیت آن پی برد

ازی ملدیریت دانلش در   س هنجی پیادس نزمینه استقرار و امکا

لورت پراکنده و با لر  هزینله زیلاد انجلام     ا بهه هکتابخان

بنلدی   ای  تنوع و پراکندگی باعب گردیلده در جملع   ندا هداد

شلده، نتلوانیم بله نتیجله      گذار و نتایج حال  متغیرهای تاثیر

م اکتللر خللواهی مللیدر ایلل  فراتحلیلل    .مشللترک برسللیم 

کنلیم و   شناسلایی هلای کلاربردی در ایل  زمینله را      پژوهش

مشلخ    ، همچنلی  آوریلم  دسلت  آنها به تحلیلی مشترک از

 یا خیر، ا سوگیری انتشار وجود دارده شای  پژوه نیست در

نمایلانگر  ، اه ششده در پژوهعرضه ای ه هبدی  معنی که یافت

مگون ا هه شآیا پژوه؟ یا خیر واقعی جامعه پژوهش هستند

ای هل  هنمون ی دل که ممک  است به؟ و متجانس هستند یا خیر

 .اتالاق افتلاده باشلد   گیری  ای اندازهه شآماری مختل  یا رو

ماهوم الللی در فراتحلیل  انلدازه اثلر اسلت کله        در نهایت

در  شلده  هنده میزان وجلود و حضلور پدیلده بررسلی    د ننشا

 منلابع مختلل  نشلان داد کله     بررسلی  .جامعه آماری اسلت 

، تاکنون در ایران و خارج از ایلران نیلز پژوهشلی کله دقیقلا      

مدیریت دانش و زیرساخت در کتابخانله   تحقیقاتِفراتحلی  

بلا توجله بله     .مشلاهده نشلد  ، باشد کردهرا تجزیه و تحلی  

سلازی   ای داخل  کشلور در پیلاده   هل  هشرایب بلومی کتابخانل  

کملک  بلرای   ای مختل ه تنقش زیرساخو  مدیریت دانش
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پژوهش حاضر در نظر دارد ، ناندرکارا تدس یریگ ممیتصبه 

ای هل  شکلردن پلژوه   و با منسجم  یفراتحلبه روش توجه با 

زیرسلاخت و ملدیریت دانلش    عرله در  رفتهگ مانجامجزای 

ا را هلل شدر پللژوه زیرسللاختمتغیرهللای ، اهلل هدر کتابخانلل

و  اهل  شضلم  اعتبلار سلنجی پلژوه     در ادامه .شناسایی کند

؛ اهل  شانسلجام نتلایج پلژوه    نبلود  ام یامشخ  کردن انسج

با انجلام   .ندک یممشخ  نیز  متغیرها رااندازه اثر هرکدام از 

های فراینلد  در بهبلود  اهل  هوان بله کتابخانل  تل  یای  پژوهش م

، فرهنلگ ، ای فناوری اطالعاته تزیرساخ مدیریت دانش و

بللرای اتخللاذ  سللازمانی و بودجلله   فراینللد، منللابع انسللانی 

دستیابی به بهتری  نتلایج   .مات کمک کردری  تصمیت بمناس

ا از اهلم اهلدا  ایل     هل  هبهبود هر چه بیشلتر کتابخانل  برای 

پژوهش حاضلر  ، به ای  هد دستیابی برای  .هستپژوهش 

 : ای زیر پاسخ دهده شدر لدد است تا به پرس

زیرسلاخت و  رفته در زمینله  گ مای انجاه شآیا در پژوه .1

ری انتشلار وجلود   سلوگی ا ه همدیریت دانش در کتابخان

 ؟ دارد

در زمینله زیرسلاخت و    رفتله گ مانجلا ای هل  شآیا پژوه .2

 ؟ ندا سا همگون و متجانه همدیریت دانش در کتابخان

در ، هللا   شو وزن پللژوه ای آمللاریهلل شانللدازه اثللر رو .9

زیرساخت و مدیریت دانلش در  ای مربو  به ه شپژوه

 ؟  چقدر استا ه هکتابخان

 پژوهش ناسیش شرو
 روش ها به ز نظر هد ، کاربردی است. دادهپژوهش حاضر ا

ای گردآوری و با تکنیک فراتحلیل  بررسلی شلدند.     کتابخانه

 مربللو  بللهو مقللایت ا هلل هناملل  نپایللا شللده یبررسللجامعلله 

 .سلت ا اه های مدیریت دانش در کتابخانه فرایندزیرساخت و 

انتخاب جامعه پلژوهش چهلار    شناسایی وبرای پژوهشگران 

 :تندگام در پیش گرف

   .امعج وای مرتبب ه هکلیدواژ انتخاب( ال 

 بانک اطالعات نشریات کشور در مقایت یجوو جست (ب

پایگلاه  ، علملی جهلاد دانشلگاهی    عاتاطال ، پایگاهنورمگز)

 ها نامه پایان جستجوو ( ، سیویلیکام جهان اسالمواستنادی عل

 . ایرانداکدر 

 و« ملللدیریت دانلللش)» :ای جسلللتجویهللل یاسلللتراتژ (ج

، هافراینلد ، ای زیرسلاخت هل  ه( همراه بلا کلیلدواژ  «کتابخانه»

، استقرار، ازیس هپیاد، نوآوری، فرهنگ، فناوری، نجیس نامکا

راهبرد سلازمانی و عوامل    ، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی

پلس از  . جستجو شد در عنوان و موضوع بازدارنده سازمانی

 .(1ت پیوس) امه شناسایی شدن نمقاله و پایا 229جستجو 

با توجله بله معیارهلای    ، دهش ییشناساای ه شپژوه سپس (د

 : زیر گزینش شدند

زیرسلاخت و  هلا،   آن بررسلی  موضلوع  کله  اییه شپژوه (1

 ؛باشندا ه های مدیریت دانش در کتابخانه فرایند

در هلا   آن باشند و فایل   دهش پچاکام   ایی کهه شپژوه (2

 ؛دسترس باشد

 را اثر اندازه محاسبه برای فیکا یاه هیی که داداه شپژوه (9

 ؛باشند دارا

 دارای و باشند کمی، یناسش شازنظر رو که هایی پژوهش (1

 ابلزار ، یریل گ هنمون روش، تحقیق روش، آماری یاه هماروض

 ؛باشند روایی و پایایی ارزیابی روش، یریگ هانداز

 به ای  دلیل   زبان فارسی .ا به زبان فارسی باشده ش( پژوه5

تجلانس و میلزان انلدازه اثلر     ، اعتبارسلنجی تا با انتخاب شد 

های  مدار در کتابخانه پژوهشی مسئلههای  موضوع ،اه شپژوه

پژوهشگران با توجه بله میلزان   بنابرای   .ودش مشخ  ایران 

وند کله در  ش یآگاه مکوچکی و بزرگی متغیرهای زیرساختی 

 و دهنللد ای اثللربخش انجلام هل  شکلدام متغیرهللا بایلد پللژوه  

 ا نیز با توجه به نقا  ضع  متغیرهلا ه هاران کتابخانسیاستگذ

 .ا اقدام کننده تازی زیرساخس یغنبرای وانند ت یم

 یاهلل کمتناسللب بللا مللال یپژوهشللسللند شللانزده  درنهایللت

مراحل  گلزینش    1 جلدول در  .انتخاب شلد  یکم  یفراتحل

 .اسللت دهشلل  مشللخ  یللفراتحلمطالعللات بللرای ورود بلله 



 

 22 ها کریمی و همکاران: فراتحلی  رابطه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه

آملده   2در جلدول   نتخلب مپلژوهش  شلانزده  همچنی  ای  

   .است

  یفراتحلمراح  گزینش مطالعات برای ورود به  .1 جدول
 مدرک 229 :نتایج جستجو از شش پایگاه .1

 219 :دلی  تکرار هخروجی بعد از حذ  ب. 2

 19 :دلی  نداشت  معیارهای گزینش هخروجی بعد از حذ  ب. 9

 11 :تنکردن اطالعا دلی  گزارش هخروجی بعد از حذ  ب. 1

 

، عنوان، به تاکیک نویسنده دهش بانتخاای ه شپژوه .2جدول 

 سال و منبع

سال  عنوان نویسنده

 انتشار

 منبع انتشار

حس  

 یریجانی

 

مدیریت عرضه نجی س نامکا

ای ه هدانش در کتابخان

عمومی استان آذربایجان 

 شرقی

فصلنامه  1922

 ناسیش شدان

 

ای ه تبررسی زیرساخ  رف هخجست

ا ه هدانش در کتابخان مدیریت

سانی دانشگاه ر عو مراکز اطال

شیراز از دیدگاه کارکنان و 

 ها آن مدیران

کنارانس  1922

لمللی ا  بی

مدیریت 

سرمایه 

 فکری

بررسی وضعیت  رضائی

ای مدیریت داش ه تزیرساخ

در کتابخانه مرکزی و 

ای ه های دانشکده هکتابخان

 دانشگاه عالمه طباطبائی

 امهن نپایا 1922

کارشناسی 

 ارشد

ای ه تبررسی زیرساخ ورپ مهاش

مدیریت دانش در سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی 

 جمهوری اسالمی ایران

امه ن نپایا 1929

کارشناسی 

 ارشد

 یمحمد

 ستانیا 

ازی س هنجی و پیادس نامکا

مدیریت دانش در 

ای دانشگاهی شهر ه هکتابخان

الاهان برپایه مدل بکوویتز 

 و ویلیامز

ای ه شپژوه 199۰

کتابداری و 

 سانیر عاطال

فصلنامه  199۰ای مدیریت ه تزیرساخ لهیا  فض

سال  عنوان نویسنده

 انتشار

 منبع انتشار

دانش در دانشگاه آزاد 

اسالمی و دولتی قم از 

 لمیع تدیدگاه اعضای هیئ

 ربیتیت معلو

مدیریت  یتوضعتحلی   محمودی

ای ه هدانش در کتابخان

: مطالعه موردی) دانشگاهی

ای دانشگاه ه هکتابخان

زشکی پ ملوفردوسی و ع

 مشهد(

امه ن شپژوه 1992

کتابداری و 

 سانیر عاطال

 فرایندا و ه تبررسی زیرساخ ماپار

مدیریت دانش در 

ای ه های دانشگاه هکتابخان

دانشگاه ، شهیدچمران

اپور ش یزشکی جندپ معلو
… 

امه ن نپایا 1999

کارشناسی 

 ارشد

ندی ب هشناسایی و رتب ورپ  جلی

ای مدیریت ه تزیرساخ

با مشتری در  ارتبا 

ای ه های دانشگاه هکتابخان

 زشکی پ مشهیدچمران و علو

امه ن شپژوه 1999

کتابداری و 

 سانیر عاطال

ای ه تارزیابی زیرساخ بارت یسلیمان

مدیریت دانش در 

مطالعه : ای دیجیتاله هکتابخان

موردی کتابخانه دیجیتالی 

 نور

امه ن نپایا 1991

 یکارشناس

 ارشد

 فرایندا و ه تبررسی زیرساخ آقائی

مدیریت دانش در کتابخانه 

ی ا هشرکت برق منطق

 خوزستان از دیدگاه کارکنان

اولی   1995

کنارانس 

لمللی ا  بی

ای ه کتکنی

مدیریت و 

 حسابداری

ازی س هنجی پیادس نامکا سپهر

مدیریت دانش در 

ای تخصصی ه هکتابخان

 وزارت نیرو

دوماهنامه  1991

مطالعات 

کاربردی در 

علوم 

یت و مدیر
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سال  عنوان نویسنده

 انتشار

 منبع انتشار

 توسعه

ازی س هنجی پیادس نامکا جلیلی

مدیریت دانش در 

ای دانشگاهی شهر ه هکتابخان

کرمانشاه بر پایه مدل 

 بکوویتز و ویلیامز

فصلنامه  1991

 ناسیش شدان

  یزادول

 واجهخ

ای ه تبررسی زیرساخ

مدیریت دانش در نهاد 

 ای عمومی کشوره هکتابخان

امه ن نپایا 1991

کارشناسی 

 ارشد

شناسایی عوام  بازدارنده  ردف یدجمشی

سازمانی موجود در اجرای 

مدیریت دانش در 

ردوسی ف های دانشگاه هکتابخان

مشهد و دانشگاه 

 زشکیپ معلو

امه ن نپایا 1991

کارشناسی 

 ارشد

کاربرد فناوری اطالعات و  ضیائی

مدیریت دانش در 

ای عمومی ه هکتابخان

 شهرستان رشت

کنارانس  1992

ملی علوم 

نی و انسا

 توسعه

 

، شلده  یبررسل ای هل  شپلژوه  از یزم یاه هدر ای  مرحله داد

موارد زیلر   ا شام ه هداد .شد سیاهه وارسیو وارد  استخراج

 بود:  

، عنوان تحقیق و نام نویسلنده ) کتابشناختیمشخصات ( ال 

 سلازمان  نلوع ، محل  اجلرای پلژوهش   ، نوع اثر، انتشارسال 

مشخصلات نمونله    نوع پژوهش( و، پژوهش در دهش یبررس

 ؛پژوهش

 روش، حجلم نمونله  ، جامعه آملاری : کیایای ه  شاخ( ب

و  دهشل  شگلزار پایلایی  ، اهل  هابزار گردآوری داد، یریگ هنمون

 ؛  روش محاسبه روایی

، شلده  یریگ همتغیرهای انداز: ای آماری مطالعهه  شاخ: (ج

 .آماریای ه  پژوهش و شاخ روش

نامله     نپایلا شش تعداد  ،متغیرهای ندب هدست و بعد از استخراج

  یل شدن در ا اررفتهک هب یجهات برا یکه از تمام) مقاله دهو 

 .بود( انتخاب شدمناسب  پژوهش

و  یاسلتنباط اطالعلات از روش آملار    تحلیل  و هیل تجز برای

انلدازه   بر اساسا ه هداد تحلی  .دشاستااده  CMA فزارا منر

عامل  اثلر    اندازه اثلر ترکیبلی بلا دو    ،به تاکیک هر عام  اثر

اندازه  تبدی برای همچنی   .شد انجامثابت و اثرات تصادفی 

از  2برای سوگیری انتشلار  .استااده شد هجز G از ضریب اثر

بلرای  روش تحلی  حساسیت با اسلتااده از نملودار قیالی و    

 مجلذور  و Q ناهمگنی ناهمگونی مطالعات از آزمونبررسی 

I به فراتحلی  با همچنی  کلیه محاسبات مربو .استااده شد  

  .شدانجام  CMA2 فزارا منراستااده از 

 ای پژوهشه هیافت
املله در مقطللع ن نپایللاشللش ، شللده یبررسلل جامعلله میللاناز 

مقلاطع تحصلیلی    .انتخلاب شلد  مقاله ده و  کارشناسی ارشد

نار دکتری و دوازده ، نار کارشناسی ارشدهاده پژوهشگران 

، پلژوهش رده چهلا رشته تحصلیلی   .نار کارشناسی هستند 1

و دو پژوهش دیگر مربو  بله   ناسیش شدانعلم اطالعات و 

 .موزشلی اسلت  آ ییلز ر همدیریت دولتی و ملدیریت و برنامل  

 بیشلتری  فراوانلی  بلا  ده شلهر و اسلتان    پلژوهش در توزیع 

سلال   ی پژوهش ببازه زمانی  .تهران و اهواز است به مربو 

بلا  ترتیلب   بله  1922و  1991ای هل  لسا، است 1992تا1922

 95متغیر و  21 .بیشتری  تراکم را دارند،  شپژوهسه و چهار 

 (2 جلدول ) اسلت  شلده  یبررسل فرضیه در جامعه پلژوهش  

روش  .پیمایشللی تحلیلللی اسللت ، اهلل شپللژوه هروش هملل

فی و دو پلژوهش دیگلر   دپلژوهش تصلا  چهارده یری گ هنمون

 ورطل  هبنار که  1159تعداد جامعه پژوهش  .سرشماری است

چهلارده  ابزار گردآوری  .نار است 1۰9، هشمیانگی  هر پژو

                                                      

2.
 Publication Bias 



 

 9۰ ها کریمی و همکاران: فراتحلی  رابطه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه

پللژوهش ترکیللب پرسشللنامه و دو ناملله و  پللژوهش پرسللش

هشلت  ای تحلیل  واریلانس   ه ناز انواع آزمو .مصاحبه است

، ویتنلی ملان    ،Fآزملون  ، بسلتگی  هم، یا هتی تک نمون مورد

روایلی تملامی    .اسلت  دهشل   هاستااداسمیرن  -کولموگرو 

ه و میللانگی  پایللایی متخصصللان بللودتوسللب ا هلل شپللژوه

   .درلد بوده است 22ا ه شپژوه

 

در  دهشا  مانجاا ای ها  شسوگیری انتشاار پاژوه  

 طالعاتا یزیرساخت فناور
روابب بلی  متغیرهلا را متبلت و    ها  آن که نتایجایی ه شپژوه

فراتحلیل   و  شوند میبیشتری  توجه، ندا هگزارش کرد نادارمع

و شلده  زه اثلر  ی انلدا یاتی منجر بله بلرآورد بلا   عچنی  مطال

 & Egger, Smith) نلد ک یپژوهشگر را دچار سوگیری م

Altman, 2001).  بررسی سلوگیری   برایدر ای  پژوهش

ی بلگ و  ا هرتبل  بسلتگی  هلم روش ، 9از نمودار قیالی ، انتشار

  .استااده شد 1مزومدر

ثلر  ای اهل  هادیر انلداز قی نشانگر مقافمحور ، در نمودار قیای

ها  آن یارعو محور عمودی خطای م شده یبررسای ه شپژوه

ا  در قاست که ن ی شخت  قابانتشار زمانی  سوگیری .است

ارن پراکنده نشده باشلند کله ایل     قاطرا  نمودار به شک  مت

یلار  عادیر بسیار بزرگ اندازه اثلر و نیلز خطلای م   قناشی از م

اگلر  ، در نملودار قیالی  ، یگلر د تبلار ع هبل  .استها  آن بزرگ

 .اسلت ارن قل نملودار مت ، سوگیری انتشار وجود نداشته باشد

ایی که خطای استاندارد کمتری دارنلد در قسلمت   ه شپژوه

ای بلا خطلای   هل  شاملا پلژوه  ، یرنلد گ یی قیل  قلرار مل   یبا

یرنلد و سلوگیری   گ یدر پایی  قی  قلرار مل  ، تریاستاندارد با

 ورت وجلود لل در ، درواقلع  .ابلد ی یافلزایش مل  ها  آن انتشار

                                                      

3.
 Funnel Plot 

4. 
Bagg and Mazumdar Rank Correlation 

 لا در پللایی  نمللودار حللوهلل شپراکنللدگی پللژوه، سللوگیری

میلانگی  بیشللتر از طلر  دیگللر خواهلد بللود و     ر طلل کیل 

ارن نخواهلد  قمت ورتل هب  در اطرا  نمودار قاپراکندگی ن

 .بود

ا هل  شنمودار قیای بر اساس خطای استاندارد و دقلت پلژوه  

مللدیریت دانللش و زیرسللاخت در  های فراینللدموضللوع در 

   .آورده شده است 2و  1ای ه  ککتابخانه در ش
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 نمودار قیای تورش انتشار بر اساس خطای استاندارد .1شک  
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ای ه شنمودار قیای تورش انتشار بر اساس دقت پژوه .2شک  

 دهش مانجا

مقلادیر  دهنلده   نشلان محور افقی نملودار  ، 2شک   اساسبر 

و محلور عملودی    شلده  یبررسل ای هل  شای اثر پژوهه هانداز

محور افقی نمودار  9است و در شک  ها  آن تانداردخطای اس

و  شلده  یبررسای ه شای اثر پژوهه همقادیر اندازدهنده  نشان

در نملودار قیالی    .اسلت هلا   آن محور عمودی نشانگر دقلت 

 ا در بایی نمودار و تقارن نسبیه ششک  حاضر تراکم پژوه
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  در اطرا  میانگی  بیانگر نبود سوگیری انتشار در ایل ها  آن

آزملون  از ر تل  قاما برای دستیابی به پاسخ دقی .فراتحلی  است

 .استااده شد ری بگ و مزومدا هرتب بستگی هم

 یا هرتبل  بسلتگی  هم، ری بگ و مزومدا هرتب بستگی همآزمون 

 .نلد ک یاندازه اثر و واریانس را مشلخ  مل   میانل( تاو کندا)

 رابطله  نلی نبلود  عار به ملدار قم، وتا بستگی همدر ضریب 

ار بیلانگر  لل اثر و پراکندگی اسلت و انحلرا  از    بی  اندازه

 اگر .است( واریانس) وجود رابطه بی  اندازه اثر و پراکندگی

ود در ر یانتظار مل ، ناشی از سوگیری انتشار باشد، ارنقنبود ت

خطلای اسلتاندارد بیشلتری    ، رتل  گبلزر ارتبا  با انلدازه اثلر   

وانلد در  ت یارن مل قل ت فقلدان با توجه به اینکله   .مشاهده شود

 .دامنله اسلت   ار دود ینل عآزملون م ،   جهت ظاهر شودالخ

  .است آمده 9نتایج حال  در جدول 

 

 

 

 

 

 ی بگ و مزومدرا هرتب بستگی همنتایج حال  از بررسی روش  .9جدول 

 پیوسته بستگی همتاو کندال با  پیوسته بستگی همتاو کندال بدون  کندال متغیرها

 zمقااادار تاو

 تاوبرای 

 pمقاادار 

 برای تااو 

یااااا  )

 دامنه(

 pمقاادار 

 برای تااو 

 دو دامنه()

 zمقااادار تاو

 برای تاو

 pمقاادار 

یااااا  )

 دامنه(

 pمقاادار 

 دو دامنه()

۰۰۰/12 فناوری

- 

999/۰- 251/1 1۰5/۰ 21۰/۰ 9۰5/۰- 111/1 125/۰ 251/۰ 

 ۰۰۰/1 5۰۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ 22/۰ 11/۰ 15/۰ -۰10/۰ -۰۰۰/1 فرهنگ

 229/۰ 111/۰ 2۰1/1 -92۰/۰ 101/۰ ۰22/۰ 951/1 -122/۰ -۰۰۰/9 یمنابع انسان

 1۰2/۰ 9۰1/۰ 521/۰ -192/۰ 591/۰ 215/۰ 125/۰ -111/۰ -۰۰۰/1 یری دانشارگک هب

 912/۰ 101/۰ 992/۰ 25۰/۰ 290/۰ 112/۰ ۰12/1 200/۰ ۰۰۰/1۰ دانش خلق

 115/۰ 292/۰ 029/۰ 191/۰ 1۰1/۰ 2۰2/۰ 291/۰ 222/۰ ۰۰۰/2 دانش تسهیم

 091/۰ 910/۰ 999/۰ -111/۰ 191/۰ 212/۰ ./109 -/9999 -۰۰۰/2 بودجه 

 091/۰ 910/۰ 999/۰ -111/۰ 191/۰ 212/۰ ./109 -/9999 -۰۰۰/2 سازمانی فرایند

 22/۰ 11/۰ 22/1 5۰۰۰۰/۰ 11/۰ ۰0/۰ 11/1 ۰۰۰/1 ۰۰۰/1 ارزیابی دانش 

 

ون در حالللت بللد لدار تللاو کنللداقللم، 2جللدول  اسللاسبللر 

 -122/۰و  -۰10/۰جهلت متغیرهلا بلی     ، پیوسته بستگی هم

در هر دو حاللت یلک دامنله و دو دامنله      Pکه ارزش  است

 میلان  رابطله  وجلود  لتاو کندااز آنجایی که  .نیست ارد یمعن

بلر اسلاس ایل      ،کنلد  را بررسی میاندازه اثر و حجم نمونه 

 .نیست نادارعرابطه بی  اندازه اثر و خطای استاندارد م جدول
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سلوگیری  ای  است که دهندة  نشانای  آزمون  نبودن نادارعم

   شده محتم  نیست. یبررسای ه شانتشار در پژوه

 دهش مانجاای ه شبودن پژوههمگون و متجانس
از تااوت بلی  نتلایج تحقیقلات بله     است عبارت  ناهمگونی

معیار شناسایی و انتخاب : گوناگونی بستگی دارد. مانندعللی 

، تااوت در نوع مداخله، مطالعات درروشتااوت  ،تحقیقات

ای ناشلناخته طلرح و   هل  یویژگل ها،  آن مقدار و فالله زمانی

تالاوت  ، تااوت در تعری  مقیاس پیاملد ، اه شاجرای پژوه

 ،ناسلی ش شتااوت در کیایت و رو، ای ناشناختهه یدر ویژگ

رای تشخی  دقیلق  ب .تصادفی و غیرتصادفی بودن تحقیقات

 ایل  آزملون تقریبلا     شود. استااده میQ آزمون  ناهمگونی از

است. مقلدار   K-1 کای اسکوئر با درجه آزادی دارای توزیع

نلاهمگونی   نشلانه  ( p – valueمقلدار پلایی   ) Q بلایی 

ماننلد   Q. آزملون )et al. Egger(2001 , اسلت مطالعات 

هلا   یشآزملا ای از  اسکوئر میزان تااوت را در مجموعله کای 

گوید که آیا میزان آن بیشلتر از   کند و به ما می گیری می اندازه

 p بر اساس شانس( است یا نله. مقلدار کوچلک   ) انتظار حد

 نللللللاهمگونی اسللللللت دهنللللللده وجللللللود نشللللللان
Altman,  & , Thompson, DeeksHiggins( 

 آمده است. 9. نتایج در جدول 2003( 

  

 

 

 

 

Iو  Qآزمون الالح برازش  .1 جدول
 در مدل اثرات ثابت و تصادفی 2

 

 

 متغیر

 

 

 تعداد

 

 اثرات ثابت

  

 اثرات تصادفی 

  

 ناهمگونیای ه نآزمو

نقطه 

 تخمین

نقطه  حد باال حد پایین

 تخمین

 مجذور Pمقدار  Qارزش  حد باال حد پایین

I 

 -۰9/۰ 25/۰ -91/۰ 11/۰ 9 فناوری

 

0/۰- 1/۰ 0/110 ۰/۰ 5/91 

 1/90 ۰/۰ 1/291 0/1 -212/۰ 11/۰ 1/۰ ۰5/۰ 29/۰ 0 فرهنگ

 1/91 ۰/۰ 0/100 599/۰ -2/2 -2/۰ 9/۰ -۰1/۰ 19/۰ 0 منابع انسانی

 یریارگک هب

 دانش

9 91/۰ 2/۰ 12/۰ 99/۰ ۰59/۰ 1/۰ 2/20 ۰/۰ 2/01 
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 متغیر

 

 

 تعداد

 

 اثرات ثابت

  

 اثرات تصادفی 

  

 ناهمگونیای ه نآزمو

نقطه 

 تخمین

نقطه  حد باال حد پایین

 تخمین

 مجذور Pمقدار  Qارزش  حد باال حد پایین

I 

 1/99 ۰/۰ 9/125 9/۰ -2/۰ 9/۰ 2/۰ -۰9/۰ ۰5/۰ 9 دانش خلق

 1/91 ۰/۰ ۰1/91 0/۰ -9/۰ 12/۰ 2/۰ -۰5/۰ ۰2/۰ 9 دانش تسهیم

  2٫9 1٫11- ۰٫15 ۰٫59 ۰٫12 ۰٫95 1 فرایند

05٫91 

 

۰/۰ 91٫۰5 

 

 52٫99 ۰٫02 1٫21- ۰٫21- ۰٫12 ۰٫۰1 ۰٫22 1 بودجه

 

۰/۰ 91٫91 

 

 ارزیابی

 دانش

5 ۰٫2- ۰٫1- ۰٫۰1- ۰٫11- ۰٫21- ۰٫59 11٫19 

 

۰/۰ 91٫۰1 

 

 

 متغیر پژوهش 9برای  Qمقدار شاخ  ، 1جدول  اساسبر 

 بلا درجله آزادی   102/291تلا   19/11بلی    در ای  فراتحلی 

ار د یمعنل  ۰۰۰/۰که در سلط    مدهآ تسد هب پژوهش( 2تا 9)

 یانللدازه اثرهللاود کلله در شلل یو نتیجلله گرفتلله ملل ؛ اسللت

اما  .تجانس وجود دارد فقدانای اولیه ناهمگونی و ه شپژوه

بله افلزایش تعلداد انلدازه اثلر       Qه شاخ  نکبا توجه به ای

حساس است و با افزایش تعداد اندازه اثر توان ایل  آزملون   

 .نیز استااده شلد  I2از شاخ  ، ودر یبرای رد همگنی بای م

بللرای تشللخی   I2 امللروزه آزمللون جدیللدی را بلله اسللم 

 بت  عبارت است از نس I2آزمون  .رندب یناهمگونی به کار م

 به عللت است نه  شده یجاداناهمگونی  به علتتغییراتی که 

 .وجود نلاهمگونی اسلت   بیانگر بای بودن مقدار آن و شانس

مقلدار   درواقلع اسلت و   1۰۰تا ۰دارای مقداری از  I2آماره 

هلر چله ایل      .هلد د یدرلد نشان مل  ورتل هبناهمگنی را 

یشلتر  نلاهمگنی ب  ی ههندد نر باشد نشات کنزدی 1۰۰مقدار به 

اگلر برابلر   ، I2 مقادیرای اولیه است. ه شاندازه اثرهای پژوه

نلاهمگونی  درللد   5۰، ناهمگونی پلایی   نوانع هب% باشد 25

ناهمگونی بلای تعبیلر و تاسلیر     نوانع هبدرلد  05متوسب و 

، 9جلدول بر اساس نتایج (. Higgins et al. 2003) ودش یم

تللا  211/01بللی  ، ش حاضللرهدر پللژو I2مقللدار شللاخ  

 ایهل  شاست کله بیلانگر نلاهمگونی بلایی پلژوه      159/90
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هلد  د ینتایج ای  آزملون نشلان مل    درواقع؛ است شده یبررس

های فراینلد  متغیرهلای زیرسلاخت و   های  شای پژوهه شرو

ا و هل  یلحاظ ویژگل از  دتش هبا ه همدیریت دانش در کتابخان

الوه شلاخ   عل  هبل  .مشخصات مطالعلات متالاوت هسلتند   

حلدود   میلانگی   ورط هب ای  مطلب است که بیانگر Iمجذور 

ا واقعلی و ناشلی از کل  مطالعلات و     ه شدرلد از پراکن 92

بلا ملدل اثلر ثابلت     ها  آن تلایق است. بنابرای ها  آن ناهمگنی

ترکیلب نتلایج   برای موجه نیست و باید از مدل اثر تصادفی 

 I2و مجلذور   Qبا توجه به معناداری شاخ   .استااده کرد

ای هلل شکلله نشللانگر نللاهمگونی و پراکنللدگی در پللژوه   

مدل نهایی برای ترکیب انلدازه اثلر ملدل    ، شده است یبررس

متغیلر شناسلایی شلده در     21از میان  .اثرهای تصادفی است

 است متغیر دارای بیشتری  تکرار 9اثر های  اندازه، اه شپژوه

 (.5جدول )

 

 در مدل ثابت و تصادفی شده یبررسای ه شاندازه اثر و سط  معناداری پژوه .5ل جدو

یر
متغ

 

 ای آماریه  شاخ سال انتشار تحقیقات/

خطای  هگز( g) اندازه اثر

 استاندارد

پایی   حد

 اندازه اثر

بایی  حد

 اندازه اثر

 وزن Z Pنمره 

ت
العا

 اط
ی
ور
فنا

 

 12٫19 522/۰ -512/۰ 159/۰ -2۰9/۰ 921/۰ -105/۰ (1922) رضائی

 19٫12 10/۰ -295/1 10/۰ -51۰/۰ 195/۰ -210/۰ (199۰) لهیا  فض

 ۰٫۰0 ۰/۰ -11۰/0 -219/02 -912/120 51/11 -912/1۰۰ (1999) ورپ  جلی

 12٫11 ۰/۰ -951/9 -551/۰ -199/1 201/۰ -92/1 (1999) ماپار

 12٫91 ۰/۰ -105/1 -099/۰ -959/1 291/۰ -901/1 (1995) آقائی

 12٫12 50۰/۰ 512/۰ 1۰2/۰ -995/۰ 21۰/۰ 190/۰ (1991) ردف یجمشید

 19٫10 ۰/۰ 910/5 95/1 559/۰ 192/۰ 221/۰ (1991) واجهخ یزادول

 11٫11 91521 212/9 159/2 592/۰ 111/۰ 919/1 (1991) سپهر

 12٫59 91521 911/9 112/1 909/۰ 215/۰ 292/۰ (1992) ضیائی

  199/۰ 5۰2/1 259/۰ -91/۰ 05/۰ 112/۰ ت ثابتمدل اثرا

  921/۰ -95/۰ 109/۰ -012/۰ 911/۰ -95/۰ مدل اثرات تصادفی

ناب
م

ا ع
نی
سا
ن

 
 12٫99 ۰٫59 ۰٫19 ۰٫12 -/9 ۰٫21 ۰٫15 (1991) فرد-جمشیدی

 19٫20 ۰۰/۰ 1٫15 1٫12 ۰٫19 ۰٫11 ۰٫9 1991) واجهخ یزادول

 12٫11 ۰۰/۰ -12/5 -5/1 -/50 ۰٫91 91/1 (1995) آقائی

 1٫50 ۰۰/۰ 5٫09 11٫21 2۰٫59 5٫11 91٫2 (1991) سپهر

 1٫11 ۰۰/۰ -11/0 -1/11 -0/2 9٫12 -/11 (1999) ورپ  جلی

 12٫09 ۰۰/۰ -19/1 -02/۰ -9/1 ۰٫29 -91/1 (1999) ماپار

 12٫11 ۰٫59 -51/۰ ۰٫11 -/21 ۰٫92 -/12 (1922) رضائی

  ۰٫19 1٫91 ۰٫99 -۰0/۰ ۰٫1 ۰٫19 مدل اثرات ثابت

  221/۰ -21۰/1 599/۰ -251/2 011/۰ -21۰/۰ مدل اثرات تصادفی

گ
رهن
ف

 

 11٫25 ۰٫59 -51/۰ ۰٫11 -21/۰ ۰٫92 -/12 (1922) رضائی

 22/11 10/۰ 9/۰ 92/۰ -2/۰ 19/۰ ۰٫۰1 (199۰) لهیا  فض

 11/11 ۰۰/۰ -15/9 -1/۰ -51/1 0/۰ -9/۰ (1999) ماپار

 91/11 ۰۰/۰ -29/1 -22/۰ -۰1/2 9/۰ -0/1 (1995) آقائی
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یر
متغ

 

 ای آماریه  شاخ سال انتشار تحقیقات/

خطای  هگز( g) اندازه اثر

 استاندارد

پایی   حد

 اندازه اثر

بایی  حد

 اندازه اثر

 وزن Z Pنمره 

 55/11 21/۰ 10/۰ 51/۰ -19/۰ 21/۰ ۰1/۰ (1991) ردف یجمشید

 50/11 ۰۰/۰ 19/19 55/9 19/2 21/۰ ۰9/9 (1991) واجهخ یزادول

 ۰1/1 ۰۰/۰ 01/5 21/12 11/29 21/1 99/95 (1991) سپهر

  ۰1/۰ 1/2 11/۰ ۰1/۰ ۰9/۰ 9/۰ مدل اثرات ثابت

  12/۰ 01/۰ 09/1 -21/۰ 15/۰ 1/۰ مدل اثرات تصادفی

 هب
ی
گیر
کار

 
ش
دان

 

 11/15 11/۰ 11/۰ 52/۰ -91/۰ 21/۰ 11/۰ (1991) ردف یجمشید

 11/12 ۰۰/۰ 00/1 9/۰ 92/۰ 19/۰ 1/۰ 1991) واجهخ یزادول

 11/15 99/۰ -۰2/۰ 15/۰ -19/۰ 21/۰ -۰/۰ (1995) آقائی

 19/15 12/۰ 1/۰ 55/۰ -91/۰ 9/۰ ۰/۰ (1999) ورپ  جلی

 19/10 29/۰ ۰1/1 51/۰ -11/۰ 12/۰ 19/۰ (199۰) ستانیا یمحمد

 11/15 29/۰ -22/۰ 12/۰ -59/۰ 21/۰ -۰5/۰ (1999) ماپار

 1/9 ۰۰/۰ 11/1 91/5 9/1 22/۰ 1/9 (1991) بارت یسلیمان

  ۰۰/۰ 21/9 11/۰ 15/۰ ۰2/۰ 91/۰ مدل اثرات ثابت

  1/۰ 111/1 11/۰ -۰1/۰ 12/۰ 9/۰ دفیمدل اثرات تصا

لق
خ

 
ش
دان

 

 1/15 11/۰ 1/1 22/۰ -11/۰ 21/۰ 9/۰ (1991) ردف یجمشید

 15٫11 ۰۰/۰ ۰5/9 ۰٫15 11/۰ 19/۰ ۰٫1 1991) واجهخ یزادول

 15/19 ۰۰/۰ 00/1 01/9 ۰0/2 9/۰ 9/۰2 (1995) آقائی

 ۰9/15 ۰۰/۰ -20/2 -22/۰ -1/1 5/۰ -01/۰ (1999) ورپ  جلی

 91/15 ۰۰/۰ -99/1 -59/۰ -90/1 2/۰ -92/۰ (199۰) ستانیا یمحمد

 29/11 ۰۰/۰ -90/9 -51/۰ -1/1 2/۰ -1/1 (1999) ماپار

 21/1۰ ۰۰/۰ 1 19/1 1/1 09/۰ 15/9 (1991) بارت یسلیمان

  95/۰ -۰0/۰ 11/۰ -0/۰ ۰9/۰ -۰1/۰ مدل اثرات ثابت

  99/۰ 92/۰ 21/1 -2/۰ 12/۰ 1/۰ مدل اثرات تصادفی
ش
دان
م 
سهی
ت

 

 05/15 20/۰ 11/۰ 51/۰ -19/۰ 21/۰ ۰/۰ (1991) ردف یجمشید

 11/11 ۰۰/۰ 09/9 01/۰ 21/۰ 19/۰ 5/۰ (1991) واجهخ یزادول

 52/15 ۰۰/۰ 20/9 92/1 91/۰ 21/۰ 21/۰ (1995) آقائی

 09/15 ۰1/۰ -59/2 -11/۰ -۰/1 21/۰ -11/۰ (1999) ورپ  جلی

 ۰2/11 ۰۰/۰ -12/5 -01/۰ -51/1 2/۰ -11/1 (199۰) نیستاا یمحمد

 11/15 ۰1/۰ -55/2 -15/۰ -15/1 5/۰ -15/۰ (1999) ماپار

 0/1 ۰ 10/1 25/2 11/9 92/1 15/1 (1991) بارت یسلیمان

  22/۰ -15/۰ 15/۰ -10/۰ ۰2/۰ -۰1/۰ مدل اثرات ثابت

  0/۰ 9/۰ 22/۰ -55/۰ 5/۰ 1/۰ مدل اثرات تصادفی

ف
ند
رای

نی 
زما
سا

 

 91/91 ۰1/۰ 11/2 1/۰ ۰/۰ 19/۰ 95/۰ (1991واجه خ یزادول

 95/9۰ ۰۰/۰ 15/5 15/5 15/2 00/۰ 5/9 (1991) سپهر
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یر
متغ

 

 ای آماریه  شاخ سال انتشار تحقیقات/

خطای  هگز( g) اندازه اثر

 استاندارد

پایی   حد

 اندازه اثر

بایی  حد

 اندازه اثر

 وزن Z Pنمره 

 50/۰ ۰۰/۰ -11/0 -19/02 -09/190 1/15 -11/1۰2 (1999) ورپ  جلی

 15/91 59/۰ -51/۰ 11/۰ -21/۰ 92/۰ -12/۰ (1922) رضائی

  ۰۰/۰ 99/2 59/۰ 12/۰ 12/۰ 95/۰ مدل اثرات ثابت

  50/۰ 51/۰ 9/2 -11/1 15/1 15/۰ مدل اثرات تصادفی

جه
ود
ب

 

 91/91 ۰۰/۰ 12/1 10/1 12/۰ 1/۰ 9/۰ (1991) واجهخ یزادول

 95/9۰ ۰۰/۰ -15/9 -1/۰ -11/1 0/۰ -92/۰ (1995) آقائی

 50/۰ ۰۰/۰ -11/9 -9/۰ -99/1 ۰/ -21/۰ (1999) ماپار

 15/91 59/۰ -51/۰ 11/۰ -21/۰ 92/۰ -12/۰ (1922) رضائی

  ۰1/۰ ۰5/2 12/۰ ۰1/۰ 11/۰ 22/۰ مدل اثرات ثابت

  15/۰ -11/۰ 02/۰ -1/1 5/۰ -21/۰ مدل اثرات تصادفی

ش
دان
ی 
یاب
رز
ا

 

 11/19 ۰۰/۰ ۰1/1 12/1 59/۰ 2/۰ 19/1 (1995) آقائی

 92/19 ۰۰/۰ -11/9 -29/۰ -20/1 25/۰ -02/۰ (1999) ورپ  جلی

 02/2۰ ۰۰/۰ -15/9 -92/۰ -۰1/1 19/۰ -1/۰ (199۰) ستانیا یمحمد

 20/19 ۰2/۰ -99/2 -11/۰ -1/1 25/۰ -1/۰ (1999) ماپار

 90/19 ۰0/۰ 22/1 99/۰ -۰9/۰ 25/۰ 5/۰ (1991) ردف یجمشید

  ۰1/۰ -۰5/2 -۰1/۰ -12/۰ 11/۰ -22/۰ مدل اثرات ثابت

  01/۰ -91/۰ 59/۰ -21/۰ 91/۰ -11/۰ مدل اثرات تصادفی

هاای   های آماری و وزن پاژوهش  اندازه اثر روش

مربااوب بااه زیرساااخت و ماادیریت دانااش در  

هنلده میلزان   د نانلدازه اثلر نشلا   ، در فراتحلیل   اه هکتابخان

و با فلر  للار در    .حضور پدیده در جامعه پژوهش است

بنابرای  انلدازه   .شده است یدتأکارتبا  است و براهمیت آن 

رابطه یا تالاوت  ، مداخله آزمایشی یرتأثهنده میزان د نشااثر ن

 هباشد میزان حضور پدیلد ر ت گاست و هر چه اندازه اثر بزر

وجلود   دو نوع کللی انلدازه اثلر   ، از سوی دیگر، بیشتر است

برای بررسلی   Rا و اندازه اثر ه تبرای بررسی تااو D دارد:

از  که در ای  پژوهش بلا توجله بله ماهیلت موضلوع      .روابب

طبق پیشلنهاد  ، برای تاسیر شاخ  .استااده شد Dشاخ  

را بله ترتیلب عنلوان     2/۰و 5/۰، 2/۰وان انلدازه  ت یم 1کوه 

                                                      

1  . Kohen 

، مصلرآبادی ) متوسب و بزرگ تاسیر کلرد ، اندازه اثر کوچک

 .(1990، نق  در موسوی چلک و کاویانی 1991

اثرات ثابلت و   لبردن دو مدارک بهوان با ت یای اثر را مه هانداز

ود که ش یاثر ثابت فر  م لدر مد .انجام داد رات تصادفیاث

زیربنلای  ، ی وجود دارد که ای  اندازه اثلر عیک اندازه اثر واق

ای اثللر هلل های انللدازهلل تاسللت و هملله تاللاوه  هملله تحلیلل

ای اولیلله ناشللی از خطللای  هلل شدر پللژوه دهشلل همشللاهد

فلر   ، اثرات تصلادفی  لمددر ، ب قادر م .یری استگ هنمون

از پژوهشی به پژوهش دیگر در ، یعود که اندازه اثر واقش یم

وجود متغیرهای ، لی ای  تغییرلتغییر است که از عل  ا لحا

   و وابسلته اسلت  قدر روابب بلی  متغیلر مسلت    نندهک همداخل

نللاهمگونی و پراکنللدگی در  بللا توجلله بلله .(1995، هللوم )

مدل نهایی برای ترکیب ، (9جدول) شده یبررسای ه شپژوه

 5جلدول   اسلاس  بلر  .اثرهای تصادفی است، اندازه اثر مدل
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معنلادار  ، دهشل  همحاسب Zهمه متغیرها در مقادیر اندازه اثر و 

 ملدل اندازه اثر پژوهش حاضر با احتسلاب  ، ور  یازا .نیست

 فنلاوری متغیلر   شلود:  به شرح پیش رو تاسلیر ملی   تصادفی

منلابع  ؛ کوچلک  -95/۰ انلدازه اثلر منالی    با مقداراطالعات 

فرهنلگ بلا   ، بلزرگ  -21۰/۰ اندازه اثر منای انسانی با مقدار

دانلش بلا    یریارگکل  هبل ، کوچک ۰.11 اندازه اثر متبت مقدار

اثلر   خلق دانش بلا مقلدار  ؛ کوچک ./9 اندازه اثر متبت مقدار

 ثلر متبلت  اندازه ا تسهیم دانش با مقدار، کوچک 11/۰ متبت

 15/۰ اندازه اثر متبت سازمانی با مقدار فرایند؛ کوچک 11/۰

کوچلک و   -21/۰ اندازه اثلر متبلت   بودجه با مقدار؛ متوسب

 .کوچک -11/۰ اندازه اثر منای ارزیابی دانش با مقدار

 بلا بیشلتری  مقلدار انلدازه اثلر     ، در متغیر فناوری اطالعلات 

در متغیلر   ،(1999) ورپل   مربو  به پژوهش جلی -912/1۰۰

مربلو  بله    91٫2 بلا بیشتری  مقدار اندازه اثلر  ، منابع انسانی

بیشلتری  مقلدار   ، در متغیلر فرهنلگ  ، (1991) پژوهش سپهر

در  ،(1991) مربلو  بله پلژوهش سلپهر    99/95 بلا اندازه اثر 

 11/9 بلا بیشتری  مقدار انلدازه اثلر   ، دانش یریارگک هبمتغیر 

در متغیلر خللق    ،(1991) بلار ت یمربو  بله پلژوهش سللیمان   

مربو  بله پلژوهش    15/9 بابیشتری  مقدار اندازه اثر ، دانش

بیشتری  مقلدار  ، در متغیر تسهیم دانش، (1991) بارت یسلیمان

 ،(1991) بلار ت یمربو  به پژوهش سللیمان  15/1 بااندازه اثر 

- بلا بیشلتری  مقلدار انلدازه اثلر     ، سلازمانی  فراینددر متغیر 

در متغیلر  و  (1999) ورپل   جلیل  مربو  به پلژوهش  1۰2.11

مربو  به پلژوهش   -/92 بابیشتری  مقدار اندازه اثر ، دجهبو

 .( است1999) ورپ  جلی

در فراتحلیلل  بللر اسللاس مللدل  شللده یبررسلل ایهلل شپللژوه

ایی کله  هل  شپژوه .ای متااوتی هستنده ندارای وز، تصادفی

ی یترلزوملا  دارای وزن بلا  ، ی هسلتند ییدارای اندازه اثلر بلا  

 12/19 بلا  بلایتری  وزن ، در متغیر فناوری اطالعات .یستندن

، در متغیر منابع انسانی ،(199۰) لهیا  مربو  به پژوهش فض

 واجله خ یمربو  بله پلژوهش زادولل    90/19با  بایتری  وزن

مربو  به  22/11با  بایتری  وزن، در متغیر فرهنگ، (1991)

، دانلش کلارگیری   هدر متغیلر بل   (199۰) لهلی ا  پژوهش فضل 

 واجله خ یمربو  بله پلژوهش زادولل    11/12با  بایتری  وزن

مربو  11/15 با بایتری  وزن، در متغیر خلق دانش (،1991)

، در متغیر تسلهیم دانلش   ،(1991) واجهخ یبه پژوهش زادول

 واجله خ یمربو  بله پلژوهش زادولل    11/11با  بایتری  وزن

 91/91بلا   بلایتری  وزن ، سازمانی فراینددر متغیر  ،(1991)

در متغیلر   و ( اسلت 1991) واجهخ یمربو  به پژوهش زادول

مربللو  بلله پللژوهش    91/91بللا  بللایتری  وزن، دجللهبو

 .( است1991) واجهخ یزادول

 یریگ هنتیجبحث و 
ضلم   ،  عجام یشده است با نگرش سعیدر پژوهش حاضر  

ای ملدیریت دانلش   ه فرایندشناسایی متغیرهای زیرساخت و 

همگون و متجانس ، وضعیت سوگیری انتشار؛ اه هدر کتابخان

هگلز( در هلر یلک از متغیرهلا و     ) مقدار انلدازه اثلر   بودن و

انجلام   یاه شپژوهند م ممرور نظا .ا مشخ  گردده شپژوه

متغیر پرتکلرار   9) متغیر 21ا ه شدر ای  پژوه نشان داد شده

 ینللهدرزمفرضللیه  95و انللدازه اثللر مشللخ  شللده اسللت(  

 اهلل های مللدیریت دانللش در کتابخانللهلل فراینللدزیرسللاخت و 

خطای اسلتاندارد و  ) نمودار قیای .(1جدول ) ندا هدش یبررس

؛ ری بگ و مزوملد ا هرتب بستگی همآزمون و  ا(ه شدقت پژوه

ای هلل شسللوگیری انتشللار در پللژوه مللالاحت بیللانگر فقللدان

متغیلر پلژوهش    9برای  Qمقدار شاخ   .ستا شده یبررس

 بلا درجله آزادی   102/291تلا   19/11در ای  فراتحلی  بلی   

نبلود  نشانگر ناهمگونی و ؛ بودن ارد یمعنپژوهش( و  2تا 9)

Iا است و بر اسلاس آملاره   ه شتجانس پژوه
درللد از   92 2

هلا   آن ا واقعی و ناشی از ک  مطالعات و نلاهمگنی ه شپراکن

است که مدل نهایی برای ترکیلب انلدازه اثلر ملدل اثرهلای      

ی ا ههد بخش عمدد ینشان مزمون نتایج ای  آ .تصادفی است

ناشلللی از زیرسلللاخت و ، از تغییلللرات موجلللود در نتلللایج

 های مدیریت دانش بوده که بنلا بلر ماهیلت و کلاربرد    فرایند

 .ا شلده اسلت  هل  شپژوه یجنتاباعب ایجاد تغییراتی در ها  آن
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ابلزار  ، یلری گ هبه نحوه نموناست بخشی از ناهمگنی مربو  

 .نلد ا هپلژوهش دخیل  بلود   پژوهش و غیلره کله در اجلرای    

تنها متغیر با انلدازه   نشان دادای  متغیرها  اندازه اثر  یفراتحل

مقدار انلدازه   .منابع انسانی است،  -21۰/۰ و منایاثر بزرگ 

 هلای متغیر همچنلی   .سازمانی متوسب است فرایند یرمتغاثر 

بودجه و ارزیابی دانش با مقدار اندازه اثلر  ، فناوری اطالعات

، نای هستند از سلوی دیگلر متغیرهلای فرهنلگ    کوچک و م

با مقلدار انلدازه    تسهیم دانش، خلق دانش، دانش یریارگک هب

( در 1991) واجله خ یپژوهش ول .اثر کوچک و متبت هستند

تسلهیم  ، خللق دانلش  ، کارگیری دانش هب، متغیر منابع انسانی

 .سازمانی و بودجه دارای بلایتری  وزن اسلت   فرایند، دانش

مربلو  بله پلژوهش     -11/1۰2بلا  قدار اندازه اثلر  بیشتری  م

رتبه بعدی  .است سازمانی فرایندمتغیر  در( 1999) ورپ  جلی

مربلو  بله پلژوهش     -912/1۰۰ بابیشتری  مقدار اندازه اثر 

 .است، در متغیر فناوری اطالعات( 1999) ورپ  جلی

ای زیرسلاخت و  هل  شتنوع متغیرهای مطالعه شده در پلژوه 

حلاکی از اهمیلت   ، اهل  هیریت دانش در کتابخانای مده فرایند

بیشتری  فراوانی بلی  متغیرهلای    .استه هکتابخان موضوع در

های مدیریت دانش مربو  به زیرساخت فرایند زیرساخت و

فناوری اطالعات است که با توجه به گستردگی که در زمینه 

افتلاده   کتابخانه اتااقفناوری اطالعات در چند سال اخیر در 

زیرساخت فناوری اطالعلات   متغیر .مری بدیهی استاست ا

 -105/۰مقدار اندازه اثلر   بابا پژوهش رضایی  1922از سال 

منای بوده است اما مقادیر انلدازه   1995و تا سال  دهش عشرو

به بعد با شیبی مالیم متبت شده  1991ا از سال ه شاثر پژوه

تا حدودی وضعیت زیرسلاخت فنلاوری   ند ا هاست و توانست

نللد امللا ا هاطالعللات در مللدیریت دانللش را بهبللود بخشللید 

اندازه اثلر کللی را بله متبلت تبلدی  کننلد و در       ند ا هنتوانست

با توجه به مقدار انداز اثر کوچلک   .باقی مانده است -۰95/۰

ای جلامعی در  ه شوان نتیجه گرفت که پژوهت یم، ای  متغیر

با نسانی زیرساخت منابع ا متغیر .ای  زمینه انجام نشده است

با مقلدار انلداز اثلر منالی و      1922پژوهش رضایی در سال 

ادامه یافتله اسلت    1995بسیار کوچک شروع شده و تا سال 

، ای جلیل  پلور  هل  شاثرهای بلای در پلژوه   ندازها هببا توجه 

وضعیت نهایی ای  متغیر در مدل اثر تصادفی بزرگ و منالی  

توسب به ا در ای  زمینه مه شوضعیت پژوه درمجموع .است

بلا مقلادیر انلدازه اثلر     ای ه شمتغیر فرهنگ با پژوه .بایست

ای هل  شو در انتها با پلژوه  دهش عشروبسیار کوچک در ابتدا 

بله متبلت   نتیجه نهایی ای  متغیلر  ، نزدیک به متوسب و متبت

نتایج ای  بخش از مطالعه  .است شدهو کوچک تبدی   11/۰

 ایل   همسو نیست شلاید بله  ( 1991، حیدریمیر) پژوهش با

ا توجه بیشتری بله  ه هکتابخان در مقایسه باا ه نکه سازما دلی 

ای بهتری در ای  زمینه ه شو پژوهدارند زیرساخت فرهنگ 

 سازمانی با پژوهش جلی  پلور  فرایندمتغیر  .است انجام شده

متغیرهلای   در حد متوسب و متبت است املا  ،با اندازه اثر بای

ودجه و ارزیابی دانش در حد انلدازه اثلر بسلیار کوچلک و     ب

در مللورد نتللایج مقللادیر متغیرهللای  .نللدا همناللی بللاقی مانللد

بلا توجله   نتیجله گرفلت   وان تل  یم های مدیریت دانشفرایند

پلژوهش جلامعی در ایل  زمینله      ،هلا  آن اثر کوچک ندازها هب

ای متغیره ،غیر از متغیر ارزیابی دانش البته .انجام نشده است

تسهیم دانش متبلت گلزارش    ،دانش یریارگک هب ،خلق دانش

   .شده است

نتللایج پللژوهش نشللان داد کلله متغیرهللای زیرسللاخت و     

ا اثلربخش نبلوده   هل  ههای ملدیریت دانلش در کتابخانل   فرایند

 در تبیی  نتایج .کوچک استها  آن اندازه اثر ازلحاظو  .است

 وجودبلا  ،ذارانگل  تیاسل ساز سوی مسئوین و وان گات ت یم

ازی ملدیریت دانلش در کتابخانله سیاسلت و     س هاهمیت پیاد

 ،فرهنلگ  ،ای فنلاوری ه تمشخصی برای زیرساخ ندازا مچش

در  .های مدیریت دانلش وجلود نلدارد   فرایندمنابع انسانی و 

در هلا   آن بسیاری از موارد دانش ضلمنی کتابلداران و نقلش   

 بله  ود و بلا توجله  شل  یم نادیده گرفته اه ینوآورتحویت و 

در  یلژه و هبل  منلابع تغییر و تحویت سریع و دیجیتالی شلدن  
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زیرسللاخت فنللاوری اطالعللات نیللاز بلله  ،191کویللد پانللدمی

  .تقویت دارد

  پیشنهادهای اجرایی پژوهش

  ا بلی  انلواع   هل  شدر اکتر پلژوه به ای  که با توجه

های مدیریت دانلش  فرایندمتغیرهای زیرساخت و 

 یشللنهادنشلده اسلت پ   دهآزمللو بسلتگی  هلم رابطله  

اهمیلت عوامل     بله  شود پژوهشگران با توجله  می

مللدیریت دانللش در سللازی  زیرسللاختی در پیللاده

 را هلر کلدام از ایل  متغیرهلا     تأثیر کتابخانه میزان

 .بسنجند

 زیرسلاخت شلام  فرهنلگ    از متغیرهای پرتکرار، 

های فراینللدفنللاوری اطالعللات و هملله متغیرهللای 

ازه اثلر  مدیریت دانش با توجه به کوچک بودن اند

 بر اساس شاخ  کوه  به پژوهشلگران پیشلنهاد  

ای اثربخش با حجم نمونه بیشتر ه ششود پژوه می

  دهند. یری کمتر انجامگ هو خطای انداز

  ا ه هاطالعات در کتابخان یفناور یرساختزتقویت

 -95/۰بللا توجلله بلله مقللدار انللدازه اثللر مناللی    

ای اجتملاعی و  هل  هبلر شلبک   یلد تأکبلا   صو خ هب

دانش ضلمنی میلان کتابلداران و کلاربران     اشتراک 

   .ندرکارانا تتوسب دس اه هکتابخان

 مقلدار   توجه بله  تقویت زیرساخت منابع انسانی با

برگللزاری  بللزرگ بللا -21۰/۰انللدازه اثللر مناللی  

ای آموزشلی  هل  های ضم  خلدمت و برنامل  ه هدور

بهبود برای  توانمندسازی کارکنان و کتابداران برای

 .نشهای مدیریت دافرایند

                                                      

1. 
The COVID-19 Pandemic 

  ملدیریت دانلش    فرایندبا توجه به اینکه متغیرهای

ا غیر از ارزیابی دانش متبت گلزارش  ه هدر کتابخان

شلود بله    می ندرکاران پیشنهادا تشده است به دس

   .ارزیابی دانش توجه بیشتری شود

 پژوهشهای  محدودیت
یری و خطلای  گ هتحلی  آن است که نموناز مزایای روش فرا

ند و هر چه حجم نمونه بیشلتر و  ک یح مالال راگیری  اندازه

اما  .یری کمتر باشد اندازه اثر هگز بیشتر استگ هخطای انداز

 فقلدان دلیل    هب: ایی استه تپژوهش حاضر دارای محدودی

هللای  بانللک تحقیقللاتی و اسللتااده پژوهشللگران از کلیللدواژه

مختل  برای انواع متغیرهای زیرساخت ممک  اسلت هنلوز   

نکته دیگلر اینکله در عملده     .نشده باشد یبازیابای ه شپژوه

 فراینلد بلی  متغیرهلای زیرسلاخت و متغیرهلای      ،اه شپژوه

برقلرار نشلده    بستگی هما رابطه ه همدیریت دانش در کتابخان

از طریلق فراتحلیل     پژوهشگران ناچلار شلدند  بنابرای   .بود

فقلدان  انسلجام یلا    ،اهل  شفقب به اعتباریابی پژوه اه  میانگی

ا و انلدازه اثلر بلر اسلاس شلاخ  هگلز       هل  شوهانسجام پژ

  .بپردازند

https://www.foxbusiness.com/category/coronavirus
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